
SKUPINA MAVRICE       

 

Mesec:   MAJ  

 

Tema:  POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM 
 

 

Vsebina:    

 

1.Obiskal nas je POLICIST. Predstavil nam je svoje delo in svoje vozilo. Pogumni so sedli v policijski 

avto in pogledali, kako izgleda »zapor«. 

 

                       
Foto 1-3: obisk POLICISTA 

 

2. Seznanili smo se z družabno igro ČLOVEK NE JEZI SE:                

    - preštevali smo pike na kocki,  

    - izvajali gibalne minutke s kocko, 

    - izvajali matematično didaktično igro z veliko kocko in stoli, 

    - seznanili smo se s pravili igre, 

    - utrjevali  barve, 

    - razvijali logično razmišljanje,  kreativnost in vztrajnost, 

    - likovno ustvarjali z barvnimi žigi in se poigravali s števili, 

      likovna tema: ŠTEVILA, ŠTEJEMO, tehnika: TISKANJE Z ŽIGI. 

 

                                                
       Foto 4: uvajanje v igro ČOVEK NE JEZI SE                                                                Foto 5: mi že igramo 



3. Na pravljični urici smo se seznanili s pravljico POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM: 

    - pravljico smo si ogledali v našem »kinu«,  

      

 

      Foto 6 - 8: likovno ustvarjanje 

 

    - pripravili smo lutkovno predstavo, 

    - spoznali vrste lutk: ploske, prstne, ročne in »haljice« in se z lutkami igrali, 

    - oblekli smo si naše »haljice« in dramatizirali pravljico.                                                                

    - likovno smo ustvarjali na temo pravljice POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM: 

                       likovna tema: MEDVED, tehnika: lepljenka, 

                       likovna tema: LISICA, tehnika: tiskanje s prsti - tempera. 

   - ustvarjali v mešalnici barv - spoznali smo primarne in drugo sekundarno barvo - oranžno. 

   - naučili smo se novo izštevanko MEDO ŠTEJE: 

 

Ura je ena, medo še spi … 

Ura je dve, medo še spi … 

Ura je tri, medo še spi … 

Ura je štiri, medo še spi … 

Ura je pet, …, medo že lovi… 

En, dva tri… medo že lovi. 
                                                                                                   

 

 - spoznali pesmico  MEDVEDEK  PLEŠE (Janez Bitenc): 
 
Pleši, medo, pleši, medo, 

medved godrnjavček. 
Pleši, medo, pleši, medo, 

medo moj plesalček. 
  

Skoči, medo, skoči, medo, 

medved godrnjavček. 

Skoči, medo, skoči, medo, 

medo moj skakalček. 
  

Dvigni levo, dvigni desno, 

medved godrnjavček, 
pa ne drži se tak resno, 

medo ti moj rjavček. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=42bHu7xXSsM 



4. Praznovali smo rojstni dan – TIARA. 
                     
5. Reševali smo naloge CICIVESELE ŠOLE. 

 

 
                                             Foto 9: reševanje nalog CICIVESELE ŠOLE 

 

6. …in hodili na dolge sprehode in opazovali kaj se v naravi in v naši bližnji okolici dogaja. 

 

…. In mesec MAJ  je bil prekratek. Že smo pokukali v mesec JUNIJ naš zadnji mesec druženja pred 

poletnimi počitnicami. Tako bo tudi naše delo že počitniško in morsko obarvano…. 
 

 

 

Pripravila: vzg. Vesna Murko 

 

 


